
2009. a EESTI AUTORALLI MEISTRIVÕISTLUSTE JA KARIKAVÕISTLUSTE 
ÜLDJUHEND

1 . MV/KV ÜLDKORRALDUS
1.1. 2009. a. Eesti autoralli meistrivõistlused ja karikavõistlused (MV/KV) toimuvad 
seeriavõistlusena arvestusklasside kaupa. Igaks võistluseks koostatav ralli korraldaja 
eraldi juhendi. MV/KV peakorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) ja EAL rallikomitee. 
MV osana peetakse ka Eesti karikavõistluste (KV) arvestust eri klassides, mis on 
sätestatud eraldi juhenditega, ning absoluutarvestuse karikavõistlusi.
1.2. MV/KV viiakse läbi vastavuses EAL võistlusmäärustega, käesoleva üldjuhendiga 
ning etappide juhenditega. Etapi juhendi projekt esitatakse EAL rallikomiteele 2 kuud 
enne võistlust. Juhend avaldatakse paberil ja kodulehel hiljemalt 1 kuu enne rallit.
1.3. Võimalikud muudatused MV/KV üldjuhendisse koostab EAL rallikomitee, need 
kehtestab EAL. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist EAL veebilehel.
1.4. MV peakorraldaja aadress: Vabaduse pst 15, Tallinn 11214, telefon 639 8666, faks 
6398553. E-mail: eal@sport.ee, võrguleht www.autosport.ee

2 . MV ARVESTUSKLASSID
MV peetakse järgmistes arvestusklassides (EAL ralliautode klassid):
1. rühm A üle 2000 cm³, E 4WD (WRC, A8, E12);
2. rühm N üle 2000 cm³ (N4, Super2000);
3. rühm A, N 2WD kuni 2000 cm³ (N1, N2, N3, A5, A6, A7 ,Super1600);
4. rühm E 2WD (E9, E10, E11) (sätestatud eraldi juhendis)
5. klubide (võistkondade) arvestus.

KV arvestust peetakse eraldi üldjuhendi kohaselt klassides
- väljavõtetena eri E 2WD rühma klassides E9, E10, E11 (sätestatud eraldi juhendis)
- teise liiga sõitjatele (sätestatud eraldi juhendis)
- absoluutarvestuses.

3 . MV ETAPPIDE KALENDERPLAAN
Aeg Võistlus 
07.-08.02.2009 Põlva talveralli
01.-02.05.2009 Tallinna ralli
19.-20.06.2009 Viru ralli
17.-18.07.2009 Võru ralli
21.-22.08.2009 Paide ralli
18.-19.09.2009 Viljandi ralli
09.-10.10.2009 Saaremaa ralli

4 . MV OSAVÕTJAD
4.1. MV-d on lahtised arvestusklassides 1, 2, 3 ja 4, tulemuse võivad saada kõikide 
riikide sõitja- ja registreerijalitsentside omanikud. Väliskodakondsetelt nõutakse 
vormikohase MV osavõtuavalduse täitmist ning sarjamaksu 100 euro tasumist kuni enne 
arvestuse saamist.



4.2. Rühmade A, N, E 4WD autodega Eesti sõitjatel peab lahtistel rallidel olema
rahvusvaheline sõitjalitsents.
4.3. Rallidest osavõtutingimused määratletakse iga võistluse juhendis (maksud, 
tähtajad, dokumendid, reklaam jmt).

5. SÕITJATE MV/KV TULEMUSED
5.1. MV/KV arvestust peetakse arvestusklasside kaupa.
5.2. MV/KV tulemusi arvestatakse meeskonniti I juhi saavutuste järgi rallide 
finišiprotokollide alusel.
5.3. Sõltuvalt toimunud etappide arvust võetakse MV/KV lõpptulemuste arvutamisel 
klassides arvesse paremaid tulemusi N-1 etapilt, kus N on toimunud etappide arv.
5.4. Etapil saavad arvestusklassides 1, 2, 3 kümme paremat arvestuspunkte vastavalt 
15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

5.5.b Absoluutarvestuses saavad igal etapil punkte 50 paremat sõitjat vastavalt 65, 60, 
55, 50, 46, 45, 44 jne punkti. 
5.5. MV/KV arvestusklassis loetakse toimunuks siis, kui kõikidel etappidel kokku on 
startinud vähemalt 10 eri meeskonda (I juhti). Etapp loetakse toimunuks, kui 
masinaklassis stardib rallil 6 eri meeskonda.
5.6. Kui MV/KV medalivõitja meeskonnas on etappidel võistelnud mitu II juhti, siis 
autasustamisele kuuluva ühe II juhi nimetab medalisõitja I juht. Ühes arvestusklassis 
võib üks sportlane (II juht) saada vaid ühe medali (kõrgema koha).
5.7. Arvestuspunktide võrdsuse korral eelistatakse meeskonda, kes on etappidel 
saavutanud rohkem võite, teisi, kolmandaid jne kõrgemaid kohti. Edasise võrdsuse 
korral eelistatakse paremat viimasel, siis eelviimasel jne toimunud etapil.
5.8. Kui meeskonna etapitulemus tühistatakse tehniliste eeskirjade rikkumise eest või 
ebasportliku käitumise tõttu, ei kuulu see etapp p.5.3 alusel nõrgema tulemusena MV 
arvestusest N-1 süsteemis mahaarvamisele.
5.9. Esildisi MV/KV etapi punktide arvutuse kohta võtab vastu EAL sekretariaat kuni 
järgmise rallikomitee koosolekuni peale etapi toimumist.

6. KLUBIVÕISTKONDADE MV
6.1. Klubivõistkondade arvestust peetakse ainult konkreetsel rallil võistkondlikus 
arvestuses registreerunud võistkondade vahel. 
6.2. EAL registreerijalitsentsi omanikklubid esitavad igaks võistluseks neid esindavad 
kolm meeskonda.
6.3. Klubivõistkonna tulemus rallil määratakse kuni kahe parema meeskonna 
absoluutarvestuse punktitabeli kohapunktide liitmise teel. (absoluutarvestuse 
punktiarvestus vt punkt 5.4.b).
6.4. Lõpptulemusena arvestatakse punkte kõikidelt etappidelt. 

7. MV AUTASUSTAMINE
7.1. EAL autasustab iga arvestusklassi MV kolme paremat meeskonda karikate ja 
medalitega hooaja lõpul. Samas autasustatakse KV klasside võitjaid.


